Rua Afonso Celso, 671 – Vila Mariana
Tels.: 5579.1191 – 5579.1194 – 5084.7447
www.colegiolumen.com.br

São Paulo, 07 de maio de 2019.
Comunicado nº 23/2019
Senhores Pais ou Responsáveis – alunos (as) do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental.
Assunto: Atividade – Visita ao “Museu do Futebol” – Estádio do Pacaembu
A exposição de longa duração do Museu do Futebol é um grande passeio pela história
do Brasil no século XX. Emoção, história e diversão são os três eixos de visitação.
Temos como objetivos divulgar e preservar o futebol como manifestação cultural brasileira.
Abordaremos a inserção histórica e cultural desse esporte no Brasil por meio de exposições, ações educativo-culturais,
pesquisas e procedimentos de salvaguarda, valorizando a prática do futebol que atravessa o cotidiano do país desde fins do século XIX.

O futebol – seus números, regras, símbolos, representações e estórias – é o nosso principal foco de apreciação. A partir
dele pretendemos estimular reflexões críticas sobre dimensões da sociedade associadas ao tema como: comportamento, evolução da
preparação física do atleta, vocabulário, religiosidade, entre outras, sempre entrelaçando o futebol com a história do país.
Abrigando esse rico acervo está o estádio do Pacaembu, patrimônio da cidade de São Paulo e da história do futebol.


Data: 30/05/2019



Saída: 13h



Retorno: 17h30



Valor: R$ 88,00 (parcelado em 2x)



Uniforme: obrigatório



Trazer lanche



Plantão de Pagamento: 14 e 15/05 – das 12h às 14h e das 16h às 18h.

Serviços da Meeting Way que compõem a presente proposta:







Transporte: ônibus executivo, com ar-condicionado, TV, DVD, cd-player, frigobar e toalete.
Monitoria especializada, uniformizada e com radiocomunicador:
1 coordenador geral, 2 orientadores por ônibus e professores titulares.
Ingresso.
Serviço de bordo: água mineral, bolachas doces e salgadas.
Caixa de primeiro socorros.

IMPORTANTE:
1.
2.
3.

É vedado transportar objetos de valor, cortantes, perfurantes, tóxicos e ou qualquer outros que possam por em risco a
segurança e a integridade física dos passageiros.
Não nos responsabilizamos por objetos pessoais dos passageiros; qualquer indenização estará sujeita às normas e
bases financeiras da seguradora contratada no pacote de viagem.
Em caso de danos causados a bens públicos e ou privado, estará, o responsável, sujeito às penalidades compatíveis
com o fato.
Contamos com a participação de todos.
Qualquer dúvida estamos à disposição.
Observação: As professoras titulares irão juntamente com as auxiliares de classe.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorização – Visita ao “Museu do Futebol”
Eu,

_______________________________________________________________,

responsável

pelo(a)

aluno(a)

___________________________________________do______ano E.F., autorizo sua participação da Visita ao “Museu do Futebol” no dia
30/05/2019, das 13h às 17h30min.

___________________________________________
Assinatura do Responsável

Tel. para contato: _____________________________

